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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan pertanian yang 

sangat luas dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan demikian tidak 

heran jika sektor pertanian Indonesia mempunyai peran yang sangat penting 

dalam pertumbuhan ekonomi, disebabkan sektor ini memiliki potensi besar 

dalam menyerap banyak tenaga kerja sekaligus sebagai penyangga kebutuhan 

pangan. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang 

pangan bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia 

secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya 

terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi 

kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  

Demikian pula dengan daerah istimewa Yogyakarta (DIY). 

Terutama kabupaten Sleman merupakan wilayah yang berdekatan dengan 

gunung Merapi, dengan jenis tanah regosol yang berasal dari material gunung 

api. Jenis tanah tersebut merupakan jenis tanah yang subur sehingga cocok  

digunakan sebagai tanah pertanian. 
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Tabel 1-1 

Luas Lahan Pertanian Sawah dan Bukan Sawah di daerah istimewa 

Yogyakarta Tahun 2012-2014 

 

Kabupaten/Kota 

Luas luas Lahan Pertanian 

Sawah Bukan Sawah 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

D.I. Yogyakarta 56364 56539 55650 183878 182621 187289 

Kulonprogo 10299 10297 10296 35027 35027 35027 

Bantul 15482 15471 15191 14129 14125 13639 

Gunungkidul 7865 7865 7865 117835 117829 117701 

Sleman 22642 22835 22233 16699 15449 20905 

Yogyakarta 76 71 65 188 191 17 

Sumber : Badan Pusat Statistik Yogyakarta, 2015. 

Berdasarkan tabel 1-1 menunjukan jumlah luas lahan pertanian 

sawah di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 sebanyak 56.364 Ha, 

jika dibandingkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan 

bertambahnya luas lahan pertanian sawah di kabupaten Sleman sehingga total 

menjadi 56.539 Ha, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 55.650 

Ha. Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya alih fungsi lahan 

pertanian menjadi pemukiman. Padahal pertanian memiliki peranan yang 

sangat penting untuk ketersediaan kebutuhan pangan. Dengan didukung 

adanya ketersediaan irigasi yang berasal dari sumber air pegunungan maka 

daerah Sleman sangat cocok untuk pertanian terutama padi. 

Padi dapat dibudidayakan melalui dua cara yaitu pertanian padi 

organik dan pertanian padi non organik. Padi organik adalah padi yang 

disahkan oleh sebuah badan independen, untuk ditanam dan diolah menurut 

standar organik yang ditetapkan. Organik sebagaimana digunakan pada 

kebanyakan tanaman sawah yang umumnya (Bawolye dan Syam, 2006)  :  
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1. Tidak ada pestisida dan pupuk dari bahan kimia sintetis atau buatan yang 

telah digunakan. 

2. Kesuburan tanah dipelihara melalui proses alami seperti penanaman 

tumbuhan penutup atau penggunaan pupuk kandang dan limbah 

tumbuhan. 

3. Tanaman dirotasikan di sawah untuk menghindari penanaman tanaman 

yang sama dari tahun ke tahun di lahan sawah yang sama. Pergantian 

bentuk-bentuk bukan kimia dari pengendalian hama. 

Pertanian non organik merupakan pertanian yang menggunakan pupuk 

kimia dan pestisida kimia. Sistem pertanian non organik memberikan hasil 

panen tinggi namun berdampak negatif terhadap lingkungan. Karena residu 

yang dihasilkan oleh bahan-bahan kimia yang digunakan oleh pertanian non 

organik telah mencemari air tanah sebagai sumber air minum yang tidak baik 

bagi kesehatan manusia. Hasil produk pertanian non organik juga berbahaya 

bagi kesehatan manusia karena menggunakan pestisida kimia (Sutanto, 2002).  

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk menganalisis 

pengaruh luas lahan, jumlah benih, tenaga kerja, jumlah pupuk dan modal 

terhadap keuntungan petani padi organik dan non organik, serta menganalisis 

perbedaan keuntungan petani padi organik dan non organik di desa 

Pakembinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah luas lahan, jumlah benih, jumlah tenaga kerja, jumlah pupuk  dan 

modal mempengaruhi keuntungan petani padi organik dan non organik di 

desa Pakembinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman? 

2. Apakah ada perbedaan keuntungan petani padi organik dan non organik di 

desa Pakembinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh luas lahan, jumlah benih, jumlah tenaga kerja,    

jumlah pupuk  dan modal terhadap keuntungan petani padi organik dan 

non organik di desa Pakembinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman. 

2. Membandingkan keuntungan usahatani padi organik dan non organik di 

desa Pakembinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman. 

3. Mengetahui alasan petani padi non organik berpindah ke pertanian padi 

organik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Petani padi  

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk petani padi dalam mengelola 

usaha taninya agar produktivitas semakin meningkat sehingga dapat 

mensejahterakan kehidupan petani dan keluarganya. 

2. Dinas Pertanian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan untuk 

pembinaan petani agar dapat bertani secara lebih baik lagi.  

3. Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti di 

masa yang akan datang . 

 

E. Metode  Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan 

para petani dengan menggunakan daftar kuisioner yang telah dipersiapkan. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi (lembaga) yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisa ini dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

luas lahan, jumlah benih, jumlah tenaga kerja, jumlah pupuk dan modal 

terhadap keuntungan usahatani padi organik dan padi non organik. 
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2. Analisis Deskriptif 

Analisa ini dipergunakan untuk mengetahui perbedaan keuntungan 

pertanian padi organik dan non organik. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau 

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe 

yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap 

atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. 

Contoh dari penilitian ini antara lain adalah survei pasar. Data deskriptif 

pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, 

wawancara ataupun observasi (Kuncoro Mudrajad, 2013:12). Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis keuntungan yaitu dengan menghitung selisih antara 

penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk mengukur keuntungan 

pertanian padi organik dan non organik digunakan rumus sebagai berikut : 

  Π  = TR –TC  

Keterangan : 

 Π :  Profit (Keuntungan)  

TR : Total Revenue (Total Penerimaan) 

 TC : Total Cost (Total Biaya) 

 Untuk mencari total cost (biaya total) adalah dengan menjumlahkan 

total fixed cost (biaya tetap total) dengan total variable cost (biaya variabel 

total). 

 TC = TFC + TVC 
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Keterangan : 

TC  : Total Cost (Total Biaya) 

TFC   : Total Fixed Cost (Biaya Tetap Total) 

TVC  : Total Variable Cost (Biaya Variabel Total). 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

   Pendahuluan terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitia, manfaat penelitia, metode 

analisis data, sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

   Berisi teori yang mnendasari dan mendukung penelitian yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

   Terdiri dari : objek penelitian, populasi sampel, sampel dan teknik 

sampling, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode 

analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN HASIL ANALISIS 

DATA 

   Terdir dari : data atau informasi diolah, dianalisis, ditafsirkan, 

dikaitkan dengan kerangka analisis yang dituangkan pada BAB II 

sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab 

permasalahan. 
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BAB V  PENUTUP 

   Berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau kendala 

dalam penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan 

baik untuk obyek penelitian ataupun penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


